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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров поиска думата. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н Луков, уважаеми колеги. За съжаление кмета го няма, но искам да 

говоря по два въпроса. Първият въпрос е по отношение на моето 
предложение за отделени средства в бюджета за проектиране на 
завършването на Аспарухов мост. Вчера министър Даниел Папазов 
представи проекта за новото пристанище, новият интермодален модел. В 
този модел, тъй като отговора на г-н Портних беше, че това ще се предвиди 
в тези 15 млн. лв., които са дадени за проектирането на това пристанище, 
вчера стана ясно, че не се проектира продължаване на, т.е. довършване на 
Аспаруховия мост от страна на гр. Варна. Предвижда се паралелен път на 
ул. „Девня“, при това от страна на морето, т.е. получават се три магистрали 
– път за пристанището, ж.п. линия и булевард „Девня“. Това прави моето 
предложение особено актуално, тъй като се създава конфликт на 
пътническо товарния превоз и преминаване, и аз предлагам 
администрацията да намери средства, за да може тази година моето 
предложение, което беше прието миналата година, когато се приемаше 
петгодишния план за развитие на Варна да бъде включен. Даже, ако този 
проект за продължаване на моста изисква повече средства би могло, след 
като ние имаме проект за такова развитие на Аспарухов мост, да 
кандидатстваме по някоя от тези програми. 

Втория момент, на който искам да ви обърна внимание – на предната 
сесия зададох въпрос по отношение на това, тези 290 млн. лв., които се 
декларира, че ще бъдат получени по оперативни програми, да бъдат 
разяснени за какви проекти става въпрос, кой е бенефициент, какви са 
сроковете за изпълнение. Имам отговора на г-н кмета, за което му 
благодаря, но какво установих – установих това, което и очаквах да 
установя. Предстои сега да приемем отчета за изпълнение на финансовия 
план за 2013 г., където също се декларира, че по оперативни програми са 



усвоени 269 млн. Какво прави впечатление? Прави впечатление, че едни и 
същи проекти се отчитат за две календарни години. Аз очаквам, че и до 
година по същия начин ще бъде отчетен още веднъж този „Интегриран 
градски транспорт“. Затова моето пожелание и моя призив към 
администрацията е, когато правят планиране или отчети точно да дефинират 
за дадената календарна година какви средства са предвидени и получени, 
ако се отчита изпълнението на бюджета, за да може гражданите да имат 
истинска информация за това. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, и аз Ви благодаря. Други колеги в точката? Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н председател на Общински съвет, уважаеми господа и 

дами заместник – кметове. Преди да задам въпроса към кмета, който 
отсъства днес, но така или иначе очаквам да получа отговор. Искам да 
запозная колегите си и обществеността с един много голям проблем за 
Варна. Това е осъществяването на най-големия проект по европейските 
фондове, а именно проектът за „Интегриран градски транспорт“. През март 
месец по мое настояване искахме отчет от екипа, който осъществява този 
проект и от заместник – кмета - стана ясно това, че от 10 компонента, които 
са по този проект има изпълнен точно един и това е доставката на новите 
автобуси. Този проект трябва да бъде завършен юли месец 2015 г., най-така 
възможното удължаване – още три месеца до октомври 2015 г. Сега сме 
април, сами можете да си направите сметка как за две години до тука е 
изпълнен един компонент, от тук нататък ще изпълним девет. В цифри, 
няма да задавам въпроса, защото намерих отговора в сайта на Министерство 
на финансите. В цифри това означава следното – общ бюджет на проекта 
114 438 000 и т.н. До момента са изплатени около 55 млн., малко повече от 
55 млн. Остават да се усвояват близо 59 млн. лв. Значи аз се изразих и на 
комисията по „Транспорт“ моите притеснения относно това, че проекта се 
бави и че според мен няма да може да бъде осъществен в срок. 
Притесненията ми също така са и от според мен, некомпетентното 
управление на този проект. Въпросът ми е следния – ръководителката на 
проекта отговаря ли на изискванията за тази позиция, тъй като, ако не ме 
лъже паметта, за тази позиция изискванията бяха да има минимум три 
години опит в аналогични или някакви европейски проекти. Така, ако 
отговорът е „да“, ако - с какъв проект се е занимавала тази госпожа, какъв й 
е опитът. Ако отговорът е „не“ – какви последствия ще има това, освен че е 
некомпетентно ръководството, какви ще бъдат последствията за този проект 
и за община Варна. И също така искам да отбележа, че по изказване на 
заместник – кмета, който отговоря за европейските проекти, според него – 
това изказване е в медия, това което не можем да свършим евентуално до 



октомври следващата година ще го прехвърлим в следващ период. Това 
няма как да стане г-н Младенов и Вие много добре го знаете. Не можем да 
го прехвърлим, а просто трябва да направим нов проект и да участваме 
отново. А само да ви кажа, че единия от тия компоненти това са близо 15 
км. биарти коридори. Тези коридори, нали вие си представете 15 км. да 
изградим едно трасе, още няма обявена обществена поръчка. Значи тя като 
се обяви тая поръчка има по закон около пет месеца да мине процедурата, 
след това ако се обжалва евентуално нали, защото най-вероятно ще се 
обжалва, тъй като до сега няма обявена обществена поръчка по този проект, 
която да не е обжалвана или да не е спряна от КЗК. Така че за мен това са 
много важни въпроси, които по една или друга степен се неглижират, но 
колкото и да го отлагаме 2015 г. е следващата. Така или иначе ще дойде ред 
да си отговаряме на тия въпроси. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян … 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да Ви помоля малко по, защото съгласно чл. 57 от правилника не 

повече от пет минути. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да, приключвам г-н Луков. Приключвам. Извинявам се, но това беше 

важно да го споделя и надявам се, че г-н Портних ще ми отговори писмено 
на въпроса, след като отсъства. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Шиваров поиска думата. След това беше г-н Атанасов и след това 

г-жа Парушева. 
 
Марио ШИВАРОВ 
Уважаеми колеги, имам три въпроса към кмета. Първият ми въпрос е 

относно „Паркинги и гаражи, синя зона“ на какво основание и по чий закон 
след осем часа вечерта не се дават колите на собствениците, а ги карат да 
изчакат цяла вечер. Ако е човекът от друг град го задължават да пренощува 
във Варна. И по същия начин питам по чий закон принудително взимат 
колите, след като са нарушили знак. Значи в закона ясно и точно се пише 
кога се взима и репатрира автомобил. Това ми е първия въпрос. 

Вторият ми въпрос е относно ДКЦ „Чайка“. Значи ДКЦ „Чайка“ 
територията, която е общинска се плаща данък и от общината, и от 



дружеството. Кой е позволил такова, не знам, да се плащат от две места 
данък, един и същ данък. 

И третият ми въпрос е какво стана с „надграждането“ на ОП 
„АСРУД“. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Атанасов беше поискал думата. И след това г-жа 

Парушева. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа заместник – 

кметове, уважаеми колеги. Изказването ми е свързано с Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани и 
настаняване в общински жилища. Въпросът ми е дали тези, които обитават 
жилищата, има ли направено такова обследване, отговарят на изискванията 
на наредбата. Този въпрос е породен от един сигнал, който пристигна до 
мене, в който са посочени две лица. Тъй като той е пристигнал до мене и с 
документи аз ще посоча имената на двете лица, които обитават жилища и не 
отговарят на наредбата в частта си на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 5. Първото лице, за 
което бях информиран това е Иво Кирилов Филипов. Тъй като по наредбата 
той не трябва да притежава, както той и неговата съпруга имущество, по 
какъв начин и как той обитава общинско жилище, при положение, че по 
справките които аз съм си направил и той и съпругата му притежават 
недвижими имоти. Второто лице, за което съм сезиран е лицето Петър 
Петров Пасев. Като лицето притежава освен имоти във Варна и в Русе, 
същото на 27.06.2010 г. изповядало сделка по продажба на недвижим имот, 
т.е. не е спазено изискването по наредбата в т. 5. Въпросът ми е свързан и с 
това, при положение че община Варна има проблеми с настаняването на 
някои от заместник – кметовете, защо има настанени хора, които не 
отговарят на наредбата. И пак повтарям, искам да се направи на фонд 
„Резервен“ и фонд „Ведомствен“ едно обследване дали тези, които обитават 
жилищата отговарят на изискванията на наредбата. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Съжалявам, че не съм го подготвила писмено, всъщност 

предложението ми е по-скоро коментар за общински дружества и за всички, 
които по някакъв начин са на пряко управление към общински съвет. Моето 
предложение е абсолютно всички служебни телефони, без значение дали те 
представляват стационарни или мобилни такива, да бъдат общодостъпни и 
известни. Запознах ви със сблъсъкът ми с общинско дружество „Обреди“ и 



невъзможността ми, при вариант че съм се представила, да получа мобилен 
телефон на управител, който всъщност е служебен. Затова моето 
предложение е за абсолютно всички общински дружества телефоните да са 
публични. В края на краищата ангажиментът и работата на тези хора е да 
осъществяват услугите, които те правят и всеки един гражданин, когато има 
необходимост да може да се свърже с тях.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Това ще го проверя. Г-н Атанасов, допълнение. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Едно допълнение искам да направя. Благодаря на г-н Пейчев и на 

администрацията, предния път зададох въпрос и входирах писмено искане, 
на което беше отговорено точно, акуратно и във време. Благодаря за това. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Други … Г-н Тодоров.  
 
Миглен ТОДОРОВ  
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, уважаеми заместник – 

кметове и кметове на райони, уважаеми гости. Съжалявам, че г-н Портних 
го няма, за да благодаря лично, но ще го направя чрез колегите, за 
отговорите на поставените от група „Граждански експертен център“ 
въпроси на предходната сесия на Общински съвет. Поздравявам го за това, 
че за първи път получаваме в срок, така както е по правилник, отговор на 
въпросите си. Очаквах да бъде отговорено и устно пред вас, но това може 
би ще използвам възможността по-скоро да го направя аз. Съвсем накратко 
питането ни касаеше процедурите по одобряване на подробни устройствени 
планове. Изготвена е справка, изготвени са отговори, анализи. От отговора 
успях да разбера, че има действително забавяне в процедурите по 
одобряване, но се работи по оптимизиране на процесите. Това, което аз 
успях да направя като сметка е, че от общо описаните заявления по 25 % от 
тях, които са около 555 броя, няма произнасяне. Т.е. по 25 % от подадените 
искания не е приключило в срок административното производство. Не са 
посочени мерките, които администрацията ще вземе, но се надявам, когато 
ги внедри да ни уведоми отново.  

По втория въпрос, свързан с незаконосъобразната заповед на 
предходното ръководство на община Варна, а именно касаеща служебните 
бележки, уважаемия г-н Портних и неговата администрация са възприели 
нашето виждане – същата вече е отменена.  

Група „Граждански експертен център“ има шест въпроса към кмета, 
които ще зададе обаче писмено поради неговото отсъствие. Благодаря ви. 

 



Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Колеги, други питания в точката?  
 
Кадрия МЕХМЕД 
Добър ден, инж. Кадрия Мехмед. Уважаеми дами и господа, уважаеми 

г-н председател. В отсъствието на кмета ние ще се обърнем към кмета, той 
ще си прочете протокола и ще му предадат.  

Уважаеми г-н Портних, в качеството Ви на кмет на община Варна сте 
публична личност и длъжностно лице, което е под постоянното наблюдение 
както от Вашите опоненти, така и от страна на гражданите. До настоящия 
момент може да се отчете, че неведнъж сте приемали и предприемали 
управленчески решение по повод на сигнали на граждани и граждански 
сдружения, и в защита на природата и правдата. С настоящето питане 
искаме да засегнем два въпроса и две теми. Първата – със запитване от 
10.01.2014 г. от отворения обществен съвет сме поставили въпроси относно 
масово изсичане на дървета в парка около паметника на Българо – 
съветската дружба. Тъй като не сме получили отговори ги поставяме отново 
на дневен ред. Ще допуснете ли, уважаеми г-н кмет, застрояване в парцел 
168, където са изсечени дървета от парка около паметника на Българо – 
съветската дружба? 

И вторият въпрос – ще предвидите ли действия за отмяна на ПУП, с 
който е допуснато застрояване на парка от страна на бул. „Васил Левски“? 

И втората тема, която искаме да засегнем е – тъй като в община Варна 
има тенденция да се случват най-невероятните събития свързани с 
черноморското крайбрежие и плажните ивици, а именно едно такова 
събитие е, че най-северната част на плаж „Кабакум – север“ освен, че бе 
окупирано от незаконно строителство вече община Варна е собственик на 
първата в държавата или на първия в държавата публично – общински плаж. 
Което колкото и невероятно са звучи, вече е факт. Плажната ивица според 
кадастралните карти и СГКК – Варна от ресторант „БМ“ до хотел 
„Журналист“ е публична – общинска собственост – пясъци. Точен цитата. 
Като към момента там се мъчи да се узакони земята, а именно част от 
пясъците, за да се предаде на сградата, която по наше мнение е била 
преместваемо съоръжение преди това. Т.е. пясъците са изкарани от 
държавната собственост, направено е така, че да станат публична – 
общинска собственост, като явно предстои да станат частна собственост. 
Тъй като Вие, като кмет до сега положихте не малко усилия да бъде 
запазено българското Черноморие, пясъците и парковите зони около него, 
първият ни въпрос е – ще допуснете ли пясъчната ивица или пясъците да 
преминат в частна собственост? И вторият въпрос – след като Ви е известно, 
че скандалното разрешение за строеж № 117/31.05.2007 г. за незаконния 
строеж на „Кабакум“ съгласно оригиналът на самото разрешение, който се 
съхранява безсрочно в архивът на община Варна, не е влязло в сила, като 



оригиналът който се съхранява в архивът е различен от копието, което е 
предоставено от строящите и тъй като не е удостоверена съгласно 
оригиналът, който се намира пак повтарям, в архивът на общината със 
заверка кога е влязло в сила, по същото не може да се строи и въпросът ни е 
следният – кога и как ще се събори незаконния строеж? 

Благодаря ви. Спорна работа на общинските съветници. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. И последно имаше подадено заявление. 
 
Ивайло ВАСИЛЕВ 
Здравейте, Ивайло Василев – „Обединени варненци за Варна“. Имам 

въпрос към целия Общински съвет, но тъй като е колективен орган и няма 
как да ми даде колективен отговор на въпроса, а и колективността нали 
предполага малко и обща отговорност. Аз ще задам своя въпрос на г-н 
Аврам Тодоров, тъй като той беше човекът, който първи повдигна искане за 
увеличаване на възнагражденията на общинските съветници … 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Много си се объркал. 
 
Ивайло ВАСИЛЕВ 
Добре, без значение кой е. Въпросът ми е – ще си довършите ли 

мандата при условията, при които го започнахте или ще демонстрирате 
поставяне на личния интерес над гражданския и моралния, който поехте, 
като дадохте сумата, която преди малко чухме.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Понеже и времето Ви изтече за задаване на въпроса. … 

Засичам времето. Съгласно чл. 57 от нашия правилник имаме право по пет 
минути да говорим. .. Е ми нямам пясъчен часовник, имам … Не, не, не. 
Грешка. Извинявайте. .. Ами преди Вас беше. Ще ви помоля по-кратко, че 
ни чака така или иначе дълга сесия. Заповядайте. 

 
Венцислав СТОЙКОВ 
Венцислав Стойков за протокола. Имам следното питане към 

общинския съвет … 
 
Иван ЛУКОВ 
Значи вижте, дайте да се разберем така – точката в момента, по която 

ние заседаваме е питания към кмета. Ако имате питания към общинския 
съвет, друг е реда просто. 

 



Венцислав СТОЙКОВ 
Добре.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Атанасова. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Отново добър ден на всички. Маргарита Атанасова. Уважаеми дами и 

господа съветници, уважаеми граждани, уважаеми господа кметове и 
уважаеми г-н Луков. Тъй като г-н Портних отсъства в момента, подавали 
сме и към него сме подали едно запитване, и към вас искаме. По данни на 
различни граждани ни бе подаден сигнал, че единствените кални бани в 
град Варна, които съществуват и които са известни не само в нашата страна, 
а и извън страната ни – в момента са затворени. Персоналът е освободен, 
калните бани са прехвърлени на някакви неизвестни лица, за които не знаем 
како става, машините са изнесени и се оказва, че няма да има кални бани. 
Единственото, което искаме в момента да ви обясним, че 64 сигнала до тука 
са предадени в следствие на което това ни дава правото да започнем една 
подписка и да попитаме кой все пак стигна до там да ги разрушава, тъй като 
имаме толкова много болни хора. Те са над 1200 регистрирани, които 
ползват калните бани. В случая става въпрос за това, че са освободени и 
персоналът, който също не може да каже какво става, машините са 
изкарани, а ние искаме калните бани на Варна да съществуват, тъй като те 
се различават от поморийските. Едните са със специална луга, а тука са със 
специална кал, която се употребява. Хората се нуждаят от това лечение. 
Молим да бъде оповестено кой все пак извърши тази сделка. Това е 
запитване и към кмета, но и към всички вас, ще го получите в писмен вид. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Славов поиска думата, общински съветник. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми господа заместник – кметове, уважаеми колеги. От група 

граждани от местността „Абатко“, което е непосредствено до „Св. Св. 
Константин и Елена“ има единствена улица, които фактическа са подали 
повече от една година жалби за три проблема. Единият проблем е разрешен 
със сметоизвозването, само че им е необходим поне още един, как да го 
кажа, там за смет и евентуално ако има за разделно сметоизвозване, имат 
предвид за стъкла, така, така. Ако могат да бъдат поставени. Това е първият 
въпрос. Вторият въпрос е – има над пет – шест страхотни дупки, които там 
става един голям ужас. Молбата им е много елементарна, дори с това което 
от асфалта някъде се изхвърлят, ако може с тях да се запълни. И третият им 



проблем – няма осветление. Молбата е от тяхно име, кмета да вземе някакви 
отношения. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги .. Г-н Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
Тъй като не получих отговор от г-н кмета, може би някой от зам. – 

кметовете да отговори. На какво основание стоят палатките, които 
унищожават тревната площ пред община Варна и камарата с камъни кога 
ще бъде изметена от там, тъй като тя вече нищо не символизира. Протестите 
бяха насочени срещу кмета Крил Йорданов, който беше избор на ГЕРБ и 
той е избор на председателя на ГЕРБ. Може би тези символи символизират 
как всъщност не трябва да се взимат грешни решения. Но нека да ми 
отговорят, тъй като вече стана втора година нещо неприсъщо пред община 
Варна стои, което нищо вече не иска да каже.                           

              
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Така. .. Е ми, като гледам нямаме други желаещи, които да 

вземат отношение в точката „Питания и отговори на питания“. Тъй като и 
кмета на община Варна в момента .. Моля? … Тъй като, пак казвам, кметът 
на община Варна е в командировка, до колкото аз знам. Може би е 
упълномощил някой от заместниците да даде отговор. 

 
Николай НЕДКОВ 
……….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Гласуван е дневния ред, г-н Недков.    
 
Николай НЕДКОВ 
……….. /н.р./ 
 
Янко СТАНЕВ 
……….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Има ли … Така, дайте да не влизаме в полемика на кого е задължение. 

Всички знаем на кого е задължение опазването на обществения ред и 
сигурността. .. Е ми аз не знам защо го повдигаме? Аз не съм го повдигнал. 
.. Има ли упълномощен от заместник – кметовете? Г-н Пейчев, извинявайте, 
не Ви видях. 

 



Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Понеже г-н Портних се намира в 
командировка, има срещи в Министерски съвет, които са планирани по 
предложение на Министерски съвет и затова се наложи спешно да пътува за 
София, и това е причина за неговото отсъствие. Утре г-н Портних ще бъде 
тук, така че ако е необходимо утре също може да се обърнете към него. 
Благодаря на всички общински съветници и граждани, които зададоха 
въпроси към г-н Портних. Въпросите наистина бяха изключително 
разнообразни и свързани с проблемите и развитието на град Варна, за което 
ви благодаря. На всички въпроси г-н Портних ще отговори писмено. 
Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря.  
Поради изчерпване на точката, преминаваме към втора точка от 

дневния ред.     
 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Култура и духовно развитие” относно: 

(1) – поставяне на паметна плоча, посветена на художника Янко 
Маринов Хаджитотев. 

(2) – именуване на улици, находящи се в со „Ваялар“, со „Траката“ 
и со „Горна Трака“, гр. Варна. 

(3) – изменение на решение № 1347-2/28/12.02.2014 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(4) – именуване на покрит плувен басейн в Плувен комплекс 
„Приморски“, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“. 

(5) – отпускане на финансови средства за реализиране на 
мероприятието „Варна и региона посрещат Италия“. 

 

    Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“ 
     
    
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1407-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, във връзка с  чл. 2, чл. 3, чл. 6, чл. 8 и чл. 10 от Правилника за 
поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на 
територията на община Варна и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14007306ВН/27.03.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде поставена паметна плоча, посветена на Янко Маринов 
Хаджитотев, на фасадата на ул. „Русе“ № 5, със следния текст:  

„В тази сграда се намира ателието на големия български 
художник Янко Маринов Хаджитотев /1907 – 2001/, основател и 
директор на варненската Художествена галерия, един от основателите 
на варненската група на СБХ и неин пръв творчески секретар“.   



 Средствата за изработката, монтажа на плочата да бъдат осигурени от 
бюджета на община Варна за 2014 г. на дирекция „Култура и духовно 
развитие”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
1408-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във връзка 

с предложение на кмета на район „Приморски” с № АГУП14000088ПР-
001ВН/15.01.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

- преименува улица „Тридесет и шеста“, находяща се в гр. Варна, 
местност Евксиноград“, на “инж. Йордан Минков“.   

 - именува улици, находящи се в со „Ваялар“, со „Траката“ и со 
„Горна Трака“, гр. Варна, описани подробно в приложение № 1 към 
настоящото решение. 

1408-2-1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава при необходимост от служебна бележка за 
удостоверяване на идентичност на улици, местности и номера, същата да 
бъде издавана безплатно от район „Приморски“, община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
1409-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 5 от 

Правилника за работа на фонд „Култура“ на община Варна, Общински 
съвет – Варна изменя свое решение № 1347-2/28/12.02.2014 г. по 
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“ за състава на Експертния 
съвет, както следва:   

 Вместо: Ламбрин Димчев Сотиров – председател на Обществения 
съвет по култура или избран член от състава на Обществения съвет; 

Десислава Валентинова Георгиева – вр. и. д. директор на дирекция 
„Култура и духовно развитие”; 

Да се чете: 
Борислав Николов  Дряновски – член на Обществения съвет по 

култура; 
Антония Йовчева Пенева – директор на дирекция „Култура и духовно 

развитие”. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 



 
1410-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на община Варна с изх. № РД14007576ВН/28.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна именува покрит плувен басейн в плувен комплекс 
„Приморски“, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, с 
наименованието покрит плувен басейн „Д-р Любен Лазаров“. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
  
1411-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на „Медия 
Крос“ ООД в размер на 58 000 лв. без ДДС за реализиране на 
мероприятието „Варна и региона посрещат Италия“. 

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 - III „Варна – 
кандидат за Европейска столица на културата 2019 г., “Международни и 
местни културни прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от 
бюджета на община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 

 
 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 30 
от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Транспорт” относно: 

(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 
територията на община Варна. 

 
Докл.: Жельо Алексиев – Председател на ПК „Транспорт“ 

 
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

1412-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл. 24 а, ал. 5 от 
Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Варна, определя 
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 
пробег по съответната тарифа, валидна на територията на община Варна – 
дневна тарифа 2.00 лв. на км. и нощна тарифа  3.00 лв. на км. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Здравеопазване” относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(3) – освобождаване от длъжност на управител, избор на временно 
изпълняващ длъжността управител и вземане на решение за провеждане на 
конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД. 

 
   Докл.: Лидия Петкова – Председател на ПК “Здравеопазване” 

    
     

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1413-4.  На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 1349-3/28/12.02.2014 г. и на база здравен статус, Общински съвет 
– Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение № 1 към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 



1414-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 
от ЗМСМА и на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение № 2 към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1415-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон, § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
както и на основание чл. 22, ал. 1 от Наредба за реда за упражняване правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с уведомление рег. № Д13000335ВН-
001ВН/14.02.2014 г. от управителят на „Специализирана болница за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, Общински 
съвет – Варна: 

1415-4-1. Прекратява договора за възлагане управлението на ЕООД с 
общинско участие „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, сключен с д-р Станимир 
Киряков, считано от датата на неговото заличаване в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията.  

1415-4-2. Избира доц. д-р Христо Александров Ганчев за 
изпълняващ длъжността управител на лечебно заведение „Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД, с всички произтичащи от избора права и задължения, за срок до 
назначаване на нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба № 
9/26.06.2000 г., но за не повече от 90 дни от сключване на договора за 
възлагане на управлението. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна в срок от 
30 дни да изготви предложение за решение за бъдещето на „Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/ 



1416-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 
от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министъра на 
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества, във връзка със заявление от управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания” Варна ЕООД с № Д13000335ВН-
001ВН/14.02.2014 г. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, реши: 

 
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 

дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно 
заведение - „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД.  

 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 

2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, както следва:  

І етап - проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите. 
 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните изисквания: 
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ по 

медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

б) кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна 
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност; 

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления 
от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

 



4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“, 
стая 308 в община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при началник 
сектор „Канцелария на Общински съвет“ следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно 

изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с документите, 
посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба; 

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов 
стаж; 

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  
 
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва 
името и адреса на участника и наименованието на лечебното заведение и се 
завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 

 
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на 

лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да 
предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

 
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински 
съвет“, стая № 308 в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски 
полк“ № 43, при началник сектор „Канцелария на Общински съвет“ 
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от 



конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса. 

 
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 

етаж в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 на 
следните дати и часове: 

8.1. На 25.06.2014 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на 
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното 
постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 27.06.2014 г. включително Комисията за провеждане на 
конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на община Варна и в интернет страницата на 
община Варна. 

8.3. В срок до 07.07.2014 г. включително Комисията за провеждане на 
конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, 
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община Варна 
и в интернет страницата на община Варна. 

До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка 
най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система. 

8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД  да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, на 
14.07.2014 г. от 14:00 часа. 

 
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 

публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник 
сектор „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на община 
Варна и в интернет страницата на община Варна.  

 
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 

провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет - 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия 
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по 
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено 
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и 
останалите кандидати. 



В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - 
Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на 
таблото за обяви на община Варна и в интернет страницата на община 
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

 
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет - Варна избира за членове на комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД, както следва: 

 
1. правоспособен юрист – Тодор Балабанов – общински съветник. 
2. магистър по медицина – доц. д-р Лидия Петкова – общински 

съветник. 
3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – д-р 

Божанка Георгиева. 
4. Николай Георгиев – общински съветник. 
5. д-р Людмил Цветков – общински съветник. 
 
12. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 

и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет - Варна 
избира за Председател на комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД  
доц. д-р Лидия Петкова – общински съветник. 

 
13. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 

и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет - Варна 
избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на конкурса 
за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД  Тодор 
Балабанов - общински съветник. 

 
14. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба № 9/26.06.2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 



„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД да получи възнаграждение в 
размер на 100 лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 

(3) – одобряване на Споразумение за сътрудничество между 
община Варна, Неонатологично и родилно отделение „СБАГАЛ проф. 
д-р Д. Стаматов – Варна“, Неонатологично и родилно отделение МБАЛ 
„Света Анна“ – Варна, МК „Майчин дом“, МБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна, дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, Сдружение „Цветно 
бъдеще“ и Фондация Лумос“- клон България за развитие и въвеждане 
на модел за превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години, които 
да подкрепя семействата на деца с риск от изоставяне. 
 

   Докл.: Медиха Хамза – Председател на ПК „СДЖП“ 
          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1417-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 
1349-3/28/12.02.2014 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата, посочени в протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 
26.03.2014 г. назначена със заповед № 0703/13.03.2014 г. на кмета на 
община Варна за отпускане на еднократни помощи, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 



1418-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 
КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14001477ВН-001ВН/25.02.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на децата Андрея Андреева Димитрова и Николай Андреев 
Димитров от град Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
1419-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14001432ВН-001ВН/25.02.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на детето Михаил Красимиров Северинов от град Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
1420-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14002592ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на детето Едиз Курт от Турция. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 

1421-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ОС13001506ВН-003ВН/24.04.2014, Общински съвет 
– Варна дава съгласие и упълномощава кмета на община Варна да подпише 
Споразумение за сътрудничество между община Варна СБАГАЛ „Проф. 



д-р Димитър Стаматов“ – Варна, МБАЛ „Св. Анна“ – Варна, МК „Майчин 
дом“, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Агенция „Социално подпомагане“, 
Сдружение „Цветно бъдеще“ и Фондация Лумос – клон България за 
развитие и въвеждане на модел за превенция на изоставянето на деца от 0 до 
3 години, който да подкрепя семействата на деца в риск от изоставяне, със 
срок две години, съгласно приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 12 въздържали се – 4, отсъстват – 6/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението 
на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. 

 
   Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1422-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 
24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, чл. 91, ал. 4 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14006828ВН/21.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 
Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. на община Варна за периода 
01.01.2013г. – 31.12.2013 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 7, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – приемане на окончателен годишен план и отчет на 
приходите и разходите на бюджета на община Варна за 2013 г.   

(2) – отпускане на финансови средства за закупуване на инверторен 
заваръчен апарат и обучение на оператори за нуждите на Военноморските 
сили. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на община Варна за 
финансиране на проект „Изграждане на битова канализация со „Виница 
север“. 

(4) – допълнения на решения на Общински съвет – Варна № 1399-
5/29/12.03.2014 и № 1349-3, ХХVII от протокол № 28/12.02.2014 г. 

(5) – отпускане на финансови средства  на „Черно море прес“ 
ЕООД  за създаване на безплатно специализирано печатно издание за 
чуждестранни туристи с работно заглавие „Заповядайте във Варна”. 

(6) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море”  за  
създаване и реализиране на специализирана рубрика в сутрешен блок по ТВ 
„Черно море”. 

(7) – приемане на извършените инвестиционните разходи от 
„Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“.  

(8) – отпускане на финансови средства на вестник „Народно дело“ 
за медийно отразяване на културните събития на територията на град Варна 
във връзка със кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата. 

 
    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ПК „ФБ“ 

      
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1423-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.140 от Закона 
за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 



съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община  Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема окончателен 
годишен план и отчет на приходите на община Варна към 31.12.2013 г. по 
Пр. 1, както следва:  

                                                                                         / в лв. / 
  План 

31.12.2013 г. 
Отчет 
31.12.2013 г. 

  
П Р И Х О Д И   -  ВСИЧКО,  в 
т.ч.:                 

 
224 193 999 

 
209 707 629 

1. Приходи за делегирани 
държавни дейности:             

102 341 308 92 123 572 

1.1 Неданъчни приходи 567 338 622 531 
1.2 Взаимоотношения с ЦБ за 

държавни дейности 
94 555 712 94 500 519 

1.3 Трансфери 672 411 672 411 
1.4 Временни безлихвени заеми 11 000 11 000 
1.5 Операции с финансови активи и 

пасиви 
6 534 847 -3 682 889 

2. Местни приходи: 121 852 691 117 584 057 
2.1 Имуществени и други данъци                                            63 169 330 63 169 330 
2.2 Неданъчни приходи                                                              50 248 449 50 248 449 
2.3 Взаимоотношения с ЦБ за 

местни дейности                             
9 345 588 9 330 260 

2.4 Трансфери -1 083 697 -1 083 697 
2.5 Временни безлихвени заеми                                               13 577 196 13 577 196 
2.6 Операции с финансови активи и 

пасиви                      
-13 404 175 -17 657 481 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 

1424-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна 
и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 



РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема окончателен 
годишен план и отчет на разходите  на Община Варна към 31.12.2013 г. 
/Пр.2, Пр.3 /, както следва:   

       План 
31.12.2013 г. 

Отчет 
31.12.2013 г. 

  
Р А З Х О Д И  -  ВСИЧКО,  в т.ч. по 
функции:      

 
224 193 999 

 
209 707 629 

 Общи държавни служби                                15 124 842  15 122 317 
 Отбрана и сигурност     3 019 490  2 848 379 
 Образование   87 003 672 78 482 295 
 Здравеопазване   13 986 782 12 390 491 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        11 756 537 11 599 075 
 Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда 
59 114 070 56 916 522 

 Почивно дело, култура и религиозни 
дейности           

12 159 081 11 333 695 

 Икономически дейности и услуги 20 172 549 19 157 879 
 Разходи некласифицирани в други функции        1 856 976  1 856 976 
 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                                  224 193 999 209 707 629 
    

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 

 
 
 
1425-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г.,  Общински съвет – Варна приема окончателен 
годишен план и отчет на разходите по капиталовата програма на община 
Варна към 31.12.2013 г.: окончателен годишен план - 38 603 107 лв., отчет - 
31 127 584 лв. (Пр.2, Пр. 3, Пр.4, Пр.5, Пр.6, Пр.6а, Пр.12, Пр.16) 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
1426-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 



съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема преходен 
остатък към 31.12.2013 г. в размер на 14 471 042 лв., /Пр.11/,  в т. ч.: 

 
 

Преходен остатък към 31.12.2013 г.  по функции: /в лв. / 

1. от Държавни дейности 10 217 736 
 ф-я Отбрана и сигурност 132 868 
 ф-я Образование 8 203 646 
 ф-я Здравеопазване                                          1 546 291 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи 155 462 
 ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности           179 469 
   
2. от Дофинансиране на Държавни дейности 124 270 
 ф-я Образование 80 401 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи 2 000 
 ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности           41 869 
   
3. от Местни дейности 4 129 036 
 ф-я Общи държавни служби 2 525 
 ф-я Отбрана и сигурност 22 968 
 ф-я Образование 237 330 
 ф-я Здравеопазване                                          50 000 
 ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда 
2 197 495 

 ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности           604 048 
 ф-я Икономически дейности и услуги                                 1 014 670 
   

               Всичко преходен остатък /1+2+3/                                    14 471 042  
 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 

1427-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.1 40 от Закона 
за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 



РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема окончателен 
годишен план и отчет към 31.12.2013 г. за целеви разходи: 

1. Помощи по решения на Общински съвет: 
а) Лечение на граждани по бюджета на дейност  „Други дейности по 

здравеопазването”: план и отчет - 215 373 лв. /Пр.2/ 
б) Социално битови разходи на социално слаби граждани по бюджета 

на дейност  „Други дейности по социалното осигуряване”: план и отчет -  96 
750 лв. /Пр.2, Пр.8 „Социална програма“/ 

в) Подпомагане на деца на загинали полицаи по бюджета на дейност 
„Други дейности по социалното осигуряване”: план и отчет - 12 000 лв. 
/Пр.2, Пр.8 „Социална програма“/                                    

г) Погребения на социално слаби и бездомни по бюджета на дейност 
„Обредни домове и зали”: план и отчет - 5 840 лв.  /Пр.2/ 

д) Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на дейност 
„Други дейности по транспорта и пътищата”: план – 7 816 330 лв. и отчет - 
7 232 910 лв. /Пр.2, Пр.9/ 

2. Дейност 623 “Чистота” за 2013 г., план – 23 752 187 лв. и отчет - 
22 447 148 лв., в т.ч. преходен остатък към 31.12.2013 г. в размер на 
1 305 039 лв. /Пр.2, Пр.7/ 

3 Разшифровка на разходи, финансирани от приходи по §40 
“Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“/Пр.10/ 

4. Целева капиталова субсидия: план в размер на 11 828 000 лв.  и 
отчет - 7 096 535 лв., в т.ч. за д. 832 „Служби и дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на пътищата“ по §51 - план и отчет в размер на 154 323 
лв. /Пр. № 2, Пр. № 4/ 

5. Отчет на разходите, финансирани с приходи от туристическия 
данък  - 3 803 657 лв. /Пр.15/ 

6.  План и отчет на приходи и разходи от приватизационни сделки 
/Пр.19/ 

7. План и отчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи 
от концесионни плащания по бюджета на общината за 2013 г. в размер на 
2 407 667 лв. /Пр.18/ 

5.8. План и отчет на средствата от банков заем в размер на 25 585 лв. 
/Пр.№ 16/. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 



1428-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 
за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г.,  Общински съвет – Варна приема окончателен 
годишен план и отчет на разходите за 2013 г. на дейност „Общинска 
администрация“, дейност „Други дейности по икономика“ и 
общинските предприятия, съгласно Пр. № 2, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. № 6а. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
1429-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема окончателен 
годишен план и отчет към 31.12.2013 г. на общинските  програми: /Пр.8/: 

1. Социална програма на община Варна  за 2 574 882 лв., в т.ч. 7 200 
лв.  за капиталови разходи по бюджета на местна дейност 589 „Други 
служби и дейности по социалното осигуряване”  

2. Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и 
педагогическите кадри в община Варна – 71 916 лв.  

3. Общинска програма за образователна интеграция на децата и 
учениците от различни етнически групи в неравностойно социално 
положение  - 66 117 лв.  

4. Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите 
заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби – 51 255 лв.  

5. Общинска програма“Аз успявам“ за профилактика и рехабилитация 
на детско-юношеското наднормено тегло – 53 755 лв. 

6. Общинска програма „Добър естетически вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“ – 74 590 лв.  

7. Общинска програма „Учение без напрежение“ – 41 091 лв. 
8. Общинска програма „Детско дентално здраве“ – 42 886 лв. 
9. Общинска програма „Детско зрение“ – 41 972 лв. 
10. Общинска програма „Здраве в третата възраст“ – 8 226 лв. 
11. Общинска програмa ”Спорт”  - 883 570 лв.  



12. Общинска програма за международни и местни културни прояви – 
1 833 286 лв.  

13. Общинска програма „Младежки дейности” – 403 456 лв.   
14. Общинска програма“Социален туризъм“ – 15 000 лв.    
15. Общинска програма “ Превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора „ – 240 055 лв.  
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
1430-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема окончателен 
годишен план и отчет на извънбюджетната сметка „Приватизация” за 2013 
г. /Пр.13/ 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 

 
 
     
                        
 
                                      
1431-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и чл.9 от ЗОД и по предложение от кмета на община Варна с 
изх. № РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема отчет 
за състоянието общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за 
общинския дълг към 31.12.2013 г. /Пр.14/. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 



1432-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 
за публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2013 г. /Пр. 17/. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
1433-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема отчета на 
приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни 
влогове /МКЖСВ/ за 2013 г. /Пр.20/. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 

1434-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
от кмета на община Варна с изх. № РД13026654ВН/20.11.2013 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в общ 
размер до 9 000 лв. за закупуване на инверторен заваръчен апарат 
токоизточник за ВИГ и ръчно електродъгово заваряване на металите тип 
„INTEREC V 206 AC/DC“, който да бъде предоставен за безвъзмездно и 
безсрочно ползване на Пункта за базиране  - Варна и обучение на трима 
души личен състав от Пункта за базиране-Варна в Технически 
Университет – Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 



1435-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
от кмета на община Варна с изх. № РД14009133ВН/15.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие община Варна да кандидатства за безвъзмездна 
помощ в размер до 690 000 лв. /шестстотин и деветдесет хиляди/ лева със 
средства от трансфера, предоставени на ПУДОС от Държавен бюджет за 
2014 г. за реализация на проект „Изграждане на битова канализация со 
„Виница север“ – канализационни клонове: кл. 2, кл. 3, кл. 5 и част от 
битовите канализационни клонове – 7, 15, 20, 28, гр. Варна“, община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
 
 
1436-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, 

ал. 1 и чл. 19а от ЗОД и по предложение от кмета на община Варна с изх. 
№ РД14009216ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна: 

1. Допълва   и   изменя  свое  решение  № 1349-3 XXVII от Протокол  
№ 28/12.02.2014 г., в следния смисъл: „Обезпечение – залог на вземанията 
по бюджетната сметка на общината за размера на задълженията по 
кредита/залог върху вземанията за собствените приходи на община 
Варна по смисъла на чл. 6, т. 1 от Закона за Общинския дълг.“ 

2. Допълва и изменя свое решение № 1399-5/29/12.03.2014 г., 
както следва: „Обезпечение – залог на вземанията по бюджетната сметка 
на общината за размера на задълженията по кредита/залог върху 
вземанията за собствените приходи на община Варна по смисъла на чл. 6, 
т. 1 от Закона за Общинския дълг.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 

1437-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
44 412 лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет/ лева на 
„Черно море прес“ ЕООД  за медийно отразяване и промотиране на град 
Варна като туристическа и културна дестинация, като бъдат включени 
всички общински и държавни културни институти, находящи се на 
територията на община Варна, чрез създаване на безплатно специализирано 



печатно издание за чуждестранни туристи с работно заглавие „Заповядайте 
във Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
 
1438-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
42 120 лв. /четиридесет и две хиляди сто и двадесет/ лева на ТВ „Черно 
море”  за медийно отразяване на културните събития на територията на гр. 
Варна и инициативите във връзка с кандидатурата на Варна за Европейска 
столица на културата, чрез създаване на специализирана рубрика в 
сутрешния блок на ТВ „Черно море“: „Сцена култура” по ТВ „Черно 
море”. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
1439-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна, възлага на кмета на община Варна след получаване на становище 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ при община Варна да 
изготви и внесе в срок до 20 дни мотивирано предложение за решение 
относно извършените от „Сдружение за подкрепа на лица с умствени 
затруднения“ инвестиционни разходи, което да бъде разгледано от ПК 
„Правна комисия“ и ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на решение от 
Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
 
1440-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на вестник 
„Народно дело“ ООД в размер на 42 000 / четиридесет и две хиляди/ лева 



за медийно отразяване на работата по втория етап от конкурса „Варна – 
Европейска столица на културата“. 

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 – III „Варна – 
кандидат за Европейска столица на културата 2019 г., “Международни и 
местни културни прояви, дейност „Други дейности по културата“ от 
бюджета на Община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 11/ 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/     
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 30 
от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 

по точка  осма от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Правна комисия” относно: 

(1) – изменение на Наредба за принудително преместване на ППС 
с техническо средство „паяк” на територията на община Варна. 

(2) – изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
община Варна. 

(3) – изменение на Наредба за управление на правото на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества. 

(4) – изменение и допълнение на Наредба за изграждане, 
стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията 
на община Варна. 

(5) – изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна. 

(6) – отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на 
концесии от Общински съвет – Варна и Наредба за прилагане на 
модели на публично частно партньорство в инфраструктурния сектор и 
в процеса на управление на комплексни проекти в обществена полза на 
община Варна. 

(7) – даване на съгласие кмета на община Варна да сключва 
договори за безвъзмездно поддържане на зелени площи на територията 
на община Варна. 

 
    Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „ПК“ 

          
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1441-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14001794ВН/24.01.2014 



г., Общински съвет – Варна изменя чл. 11 от Наредба за принудително 
преместване на ППС с техническо средство „паяк” на територията на 
Община Варна, както следва: 

Чл. 11. Контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява от 
кмета на община Варна или чрез упълномощени от него лица. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 

 

 

 

 

 

1442-8. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна създава нова буква „г” в чл. 6 от Наредба за 
принудително преместване  на ППС с техническо средство „паяк” на 
територията на община Варна:  

Чл. 6 /г/ При престояване на блокирано с техническо средство тип 
“скоба“' ППС, паркирано в зона за кратковременно паркиране повече от 
времето, указано от пътния знак, както и след изтичане на работното време 
на съответната зона, то може да бъде репатрирано от мястото на 
паркирането по реда на чл.168 от ЗДП, като водачът или собственикът на 
ППС, освен разноските по блокирането с техническо средство тип „скоба“', 
заплаща и разноските по репатрирането и паркирането. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 
 
 
 
1443-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № ОМДС13002428ВН-
005ВН/16.01.2014 г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, приета с решениe № 1125-10/23/18.09.2013 г. на Общински 
съвет – Варна, съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 

1443-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № 



РД14001920ВН/27.01.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява текста на 
заповед за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска 
собственост, предоставени за управление по реда на чл. 6, ал. 4 от 
наредбата, съгласно приложение № 2 към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
 

1444-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на д-р Цветелина Търпоманова – управител на Амбулатория 
групова практика – „Специализирана медицинска помощ – Център за 
психическо здраве – Варна” ЕООД с № ОС 13001389ВН/29.10.2013 г., 
Общински съвет – Варна изменя чл. 19, ал. 2 от Наредба за управление на 
правото на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества, както следва: 

„Не могат да бъдат управители на общински предприятия – еднолични 
дружества с ограничена отговорност и физически лица, които работят по 
трудов договор, освен ако заемат академична длъжност във висше 
училище или научна организация”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 

1445-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14006825ВН/21.03.2014 
г., Общински съвет – Варна изменя и допълва Наредба за изграждане, 
стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията 
на община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 



1446-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14006827ВН/21.03.2014 
г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна, Приложение 2 в следния смисъл: услугата № I 
„Дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги“ 
и районите по компетентност“, т. 1.1. „Издаване на служебна бележка за 
липса или наличие на задължения към община Варна“ в колона последна 
вместо „1“, да се чете „безплатно“. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1447-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13028782ВН/13.12.2013 
г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за условията и реда при 
предоставяне на концесии от Общински съвет – Варна, приета с решение 
№ 749-5/1996 г. и Наредба за прилагане на модели на публично частно 
партньорство в инфраструктурния сектор и в процеса на управление 
на комплексни проекти в обществена полза на община Варна, приета с 
решение № 737-14/9/25,28.07.2008 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1448-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 5 и чл. 
5, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14009903ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие кмета на община Варна да сключи договори за безвъзмездно 
поддържане през 2014 г. от физически или юридически лица на зелени 



площи на територията на община Варна – паркове, градини, детски 
площадки, спортни площадки и междублокови пространства и части от 
тях, като лицата, поддържащи зелените площи по тези договори имат 
право да поставят информационна табела, указваща кой поддържа тези 
площи, с размери до 1,00 м./0,7 м.и монтирани на височина с горен ръб на 
монтаж – 1,20 м., като след сключване на договор, същите площи да 
бъдат изключени от площите, възлагани за поддръжка по ЗОП. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  
     



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна – 
Владимир Велчев Тонев за участие в общото събрание на „Варна Ефкон” 
ООД, насрочено за 30.04.2014 г. 

 
Докл.: Снежана Донева – заместник - председател на ОбС 

 
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1449-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
писмо вх. № ОС14000465ВН/10.04.14 г. от Евгений Борисов Жечев – 
управител на „Варна-Ефкон” ООД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на съдружника община Варна – общинския съветник 
Владимир Велчев Тонев, да участва в Общото събрание на съдружниците 
на „ВАРНА-ЕФКОН” ООД, което ще се проведе на 30.04.2014 г. от 10:00 
часа, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 
точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Вземане на решение за 
приемане на „ЕФКОН” АГ, създадено и регистрирано в Търговски регистър 
на Австрия, фирмен номер FN 116303 i, със седалище и адрес на управление 
– 8074 Рааба, Австрия, ул.”Дитрих Келер” № 20, за нов съдружник във 
„Варна-Ефкон” ООД - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Даване на съгласие за продажба 
на дружествените дялове на съдружника „ЕФКОН БЪЛГАРИЯ” ООД на 
„ЕФКОН” АГ.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  



ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избиране на нов управител на 
дружеството.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
и длъжност досегашния управител на „Варна-Ефкон”ООД, Евгений Борисов 
Жечев.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на нов дружествен 
договор, отразяващ извършените промени.” – Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна.  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Възлагане на Евгений Борисов 
Жечев да извърши необходимите действия по вписване на новите 
обстоятелства, съгласно решенията на Общото събрание, в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията.” - Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

1449-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
съдружниците на „Варна-Ефкон” ООД, представителят на съдружника 
община Варна общинския съветник Владимир Велчев Тонев, на 
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе писмен доклад 
за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 4/ 

 
 

            
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Собственост и стопанство” относно: 

(1) – отмяна на решение № 647-6/11/19.09.2012 г. и даване на 
съгласие за отдаване под наем на помещения в „Диагностично 
консултативен център „Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ 
ЕООД. 

(2) – отмяна на решение № 764-2/13/26.11.2012 г. и даване на 
съгласие за отдаване под наем на помещения в „Диагностично 
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД.  

(3) – отмяна на решение № 739-7/12/24.10.2012 г. на Общински съвет 
– Варна. 

(4) – застраховане на застроени недвижими имоти-частна общинска 
собственост. 

(5) – определяне предназначението на жилища – частна общинска 
собственост. 

(6) – обявяване за публична общинска собственост на недвижими 
имоти, находящи се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Ниш“ 
№ 29.  

(7) – приемане на решение за безвъзмездно придобиване на част от 
имот – държавна собственост, във връзка с прилагане на улична регулация в 
жк „Бриз“, гр. Варна. 

(8) – предоставяне безвъзмездно за управление на МВР на 
автомобили общинска - собственост. 

(9) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОУ „Захари 
Стоянов“ имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ 
бл. 67. 

(10) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“ имот - общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, жк „Младост“. 

(11) – отмяна на решение № 1318-7/27/13.01.2014 г. на Общински 
съвет – Варна, допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“ част 



от имот-общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 
34, както и учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Административен съд – Варна, върху част от същия имот. 

(12) – одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 48. 

(13) – отмяна на решения № 803-7-1/14/19.12.2012 г. и № 803-7-
2/14/19.12.2012 г., изменение на „Годишна програма за 2014 г.“, вземане на 
решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Топола“ № 36. 

(14) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на части от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в с. Звездица община Варна. 

(15) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, находящ се в с. Каменар, община Варна. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, община 
Варна. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в с. Каменар община Варна. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ген. Георги Попов“. 

(19) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна, с. Звездица. 

(20) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Владислав Варненчик“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Галата“, ул. „Емона“ № 35. 

(22) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Младост”-ЗПЗ № 40, търговски комплекс „Орехчето”. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Мир“ № 79-а.   

(24) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се гр. Варна, со „Пчелина“.   

(25) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 



на недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Мечтание“. 
(26) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 

за недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Д-р Кирил Йорданов“ № 39. 
(27) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 

за недвижим имот, находящ се гр. Варна, кв. „Виница“, со „Манастирски 
рид“. 

(28) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се гр. Варна, район „Аспарухово“, землище кв. 
„Галата“, со „Ракитника“. 

(29) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“. 

(30) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, землище 
кв. „Галата“, со „Зеленика“. 

(31) – прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  
“Продажба”. 

(32) – предоставяне на безвъзмездно право на управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“, върху имот публична – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“. 

 
              Докл.: Валентина Софрониева  – Председател на ПК „СС“ 

          
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1450-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.17А от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № ОС14000452ВН-
002ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя свое решение № 647-6/11/19.09.2012 г. 
2. Възлага на управителя на „Диагностично консултативен център 

„Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД организирането на 
процедура по Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества за 
отдаване под наем на помещения в сградата на търговското дружество с 
общинско имущество. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 

 
 



1451-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 
от АПК и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
Д12000508ВН-023ВН/16.01.2014 г. и писмо от Пейчо Пейчев – зам.-кмет на 
община Варна с изх. Д12000508ВН-025ВН/17.02.2014 г., Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 764-2/13/26.11.2012  г. и решение № 1177-6-
1/25/30.10.2013 г. 

1451-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 7 във връзка с чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение от 
кмета на община Варна с изх. № Д12000508ВН-023ВН/16.01.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие на „Диагностично консултативен 
Център 3 – Варна“ ЕООД, представлявано от д-р Ивелина Василева – 
управител, с адрес на управление: ж.к „Владислав Варненчик”, бул. 
„Константин и Фружин” да сключи с Фондация „ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА 
В РИСК”, БУЛСТАТ 103852707 договор за наем на помещенията от 
капитала на „Диагностично консултативен Център 3 – Варна“ ЕООД, 
находящи се на първия етаж от тяло „Д” на сградата на „Диагностично 
консултативен Център 3 – Варна“ ЕООД, представляващи:  

1.Преддверие с площ 6,20 кв.м.; 
2.Коридор с площ 33,10 кв.м.; 
3.Стая „персонал” с площ 8,25 кв.м. и прилежащо към нея сервизно 

помещение с площ 1,45 кв.м и коридор с площ 6,75 кв.м; 
4.Стая „Диспечер” с площ 6,75 кв.м; 
5.Стая „Манипулационна” с площ 12,18 кв.м; 
6.Стая „Дежурен терапевт” с площ 12,18 кв.м; 
7.Стая шофьори с площ 7,80 кв.м. и прилежащи към него сервизно 

помещение 1,75 кв.м, коридор с площ 3,06 кв.м, баня с душове с площ 4,90 
кв.м, за срок от 5 (пет) години, при месечна наемна цена 208,57 лева с ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично 
консултативен Център 3 – Варна“ ЕООД сключването на договор за наем с 
Фондация „ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
 
 
1452-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества и в изпълнение на свое 



решение № 1328-7/27/13.01.2014 г. и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14007568ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
отменя свое решение № 739-7/12/24.10.2012 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
 
1453-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14007583ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна определя да бъдат 
задължително застраховани имоти – частна общинска собственост, в т. ч. 
имоти наети и ползвани за нуждите на община Варна, съгласно приложение 
към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
 
1454-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 1 

и ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 2, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13024461ВН/23.10.2013г., Общински съвет – Варна определя 
предназначението на жилища – частна общинска собственост като: 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди”, както следва: 

№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 
1 жк “Младост“ 122 6 8 145 7532/2013 г 
2 жк “Възраждане“ 70 - 1 94 7533/2013 г 

 Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на предложението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 



1455-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2 и 
чл. 6, ал. 1, ал. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ РД14009218ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна обявява за 
публична общинска собственост недвижими имоти в гр. Варна, район 
“Владислав Варненчик”, ул.”Ниш” № 29, представляващи ПИ 
10135.4504.739 с площ 1995 кв.м. - предмет на АОС № 6686/24.11.2011 г. и 
сграда с идентификатор 10135.4504.739.3 и застроена площ 558 кв.м, 
предмет на АОС № 7703/20.03.2014 г., в съответствие с одобрените със 
Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АГКК кадастралната карта и 
кадастрален регистър на район “Владислав Варненчик”, изменени със 
заповед № КД-14-03-336/08.02.2011 г. и заповед № КД-14-03-
3296/17.12.2013 г. на Началник на СГКК – гр. Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 

1456-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 от 
Закона за общинска собственост и чл. 54, ал. 1 от Закона за държавна 
собственост и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13023350ВН-045ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна, взема 
решение за безвъзмездно придобиване в собственост на община Варна на 
част от ПИ 10135.2563.315 по КК и КР на гр. Варна, с площ 72 /седемдесет и 
два/ кв.м. съгласно скици, приложени към настоящото решение с №№ 35422 
и 35423/05.12.2013 г. по КК и КР на гр. Варна, район „Приморски”,  
одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, попадащи в 
уличната регулация, съгласно влезлия в сила ЗРП на 21 п.р. гр. Варна - 
улица с о.т. 305 до о.т. 457. 

Съгласно Акт за частна държавна собственост № 138, том LIV, рег. 
17421, дело 12303/10.10.2003 г., ПИ 10135.2563.315 /идентичен с пл.27/,  е 
предоставен за управление на  Областен управител,  на основание чл. 18 от 
ЗДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна изготвяне 
на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез Областен 
управител на област с административен център Варна, за безвъзмездно 
придобиване в собственост на гореописания недвижим имот и сключване на 
договор с Областен управител на област с административен център Варна, 
след решение на Министерски съвет на Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 



1457-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13029182ВН-
005ВН/28.03.2014 г. и писмо от Пейчо Пейчев – зам.-кмет на община Варна 
с изх. № РД13029182ВН-006ВН/09.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на МИНИСТЕРСТВО НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище гр. София 1000, ул. „6-ти 
септември” 29, представлявано от доц. д-р Цветлин Йовчев Йовчев – 
Министър, за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението”, „Областно управление „Пожарна безопастност и защита на 
населението – Варна, Първа районна служба „Пожарна безопастност и 
защита на населението” - Варна следните леки автомобили:  

- Специален противопожарен автомобил марка: МЕРЦЕДЕС, 1019 АФ 
– с регистрационен номер В 7941 КК, двигател № 40192210258832, рама № 
38018315039244, цвят червен и сив; 

- Специален автомобил марка: МЕРЦЕДЕС, 2219 – с регистрационен 
номер В 7064 СХ, двигател № 40192610187507, рама № 38532514640890, 
цвят червен и бял; 

- Автомобил – авто – механична стълба DL 30 на шаси марка: 
МЕРЦЕДЕС, 1419 – с регистрационен номер В 5201 КТ, двигател № 
0191910207328, рама № 38308414699799, цвят червен и бял; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление на движимите вещи. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
1458-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ОМДС13002287ВН-001ВН/01.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за 
управление на Основно училище „Захари Стоянов”, създадено с 
Административен акт № 1 от 15.09.1969 г., ИН по БУЛСТАТ 000082218, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Чайка”, представлявано от 
Тодорка Димитрова Колева – Директор, съгласно трудов договор № ЛС-07-
01-027/08.11.2000 г.,  част от имот-публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка”, бл. 67, 20 п.р., представляващ 
административни помещения, обхващащи партера между вх. „Д” и вх. „Е”, 



със обща застроена площ 300 кв.м, предмет на АОС № 1751/12.04.2000 г.,  
за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
управление върху гореописания имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1459-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ОСИСД14001800ВН-002ВН/15.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на 
Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”, 
представлявано от  Младен Маринов Иванов – управител, недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к „Младост”, микрорайон: 2, представляващ ПИ 
с идентификатор 10135.3512.208, с площ 1 800 кв.м., с начин на трайно 
ползване: паркинг,  предмет на АОС № 6353/18.03.2011г., вписан в 
Службата по вписванията на 19.03.2011г., том ХV, №83, вх. регистър 5042, 
д. 3103. 

Безвъзмездното управление се учредява на Общинско предприятие 
„Общински паркинги и синя зона” за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на  ОП „Общински 
паркинги и синя зона”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 22, против – 1, въздържали се – 21, отсъстват – 4/ 
Решението не се приема. 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1460-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от 

АПК и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14003455ВН-



001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 1318-
7/27/13.01.2014 г., в частта за недвижимия имот. 

1460-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.: 

Към т. 3 „Имоти общинска собственост, предвидени за учредяване на 
ограничени вещни права”, се създава т. 3.5 „Учредяване на безвъзмездно 
право на ползване” върху част от имот – общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, ж.к „Чайка”, представляващ магазин, разположен в средната 
част на подблоковото пространство на 8-етажен жилищен блок, състоящ се 
от търговска зала, две складови помещения и санитарен възел, със застроена 
площ 94,19 кв.м., заедно с 2% ид. части от общите части на сградата и от 
правото на строеж – предмет на АОС № 58/07.02.1997 г. 

1460-10-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от 
ЗОС, чл.15, ал.3 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя 
зона” с управител Младен Маринов Иванов, създадено с решение № 736-7 
по протокол № 12 от проведено заседание на Общински съвет – Варна на 
24.10.2012 г., част от имот – общинска собственост, представляващ магазин, 
разположен в средната част на подблоковото пространство на 8-етажен 
жилищен блок, състоящ се от търговска зала, помещение, санитарен възел и 
коридор с площ 56,24 кв.м. (съгласно приложена скица), предмет на АОС 
58/07.02.1997 г., находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка” до бл. 34 – за срок от 5 
(пет) години. 

1460-10-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от 
ЗОС, чл. 48, т. 1 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване на Административен съд – Варна, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Никола Вапцаров” 
№3А, с административен ръководител Тинка Косева - Председател, върху 
част от имот – общинска собственост, представляващ магазин, разположен в 
средната част на подблоковото пространство на 8-етажен жилищен блок, 
със самостоятелен вход от ляво, състоящ се от две помещения с площ 37.95 
кв.м. (съгласно приложена скица), предмет на АОС 58/07.02.1997 г., 
находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка” до бл. 34 – за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху част от гореописания имот с ОП „Общински паркинги и 
синя зона”. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху част от гореописания имот с Административен съд – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 0, въздържали се – 15, отсъстват – 3/ 
Решението не се приема. 

 
 
 
 
 
 
1461-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14007570ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с чл. 33, ал. 
1 от ЗС, на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 48, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2554.152 с площ 
451,72/750 кв.м. и 2/3 идеални части от сграда с идентификатор 
10135.2554.152.1 със застроена площ от 60 кв.м, в размер на 121 600 лева, 
без включен ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 
 
1462-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № ОСИСД14001184ВН-
002ВН/13.03.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 803-
7-1 и № 803-7-2/14/19.12.2012 г. 

1462-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ОСИСД14001184ВН-002ВН/13.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т.1.1 – “Имоти – общинска 
собственост, предвидени за отдаване под наем” в т.1.1 – ”Нежилищни имоти 
– частна общинска собственост” на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“ с имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Топола“ № 36 и 



представляващ гараж № 2, разположен на първия етаж от седеметажна 
жилищна сграда, с идентификатор 10135.3513.329.1.11, с площ 20,39 кв.м. и 
1,9577% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, 
предмет на АОС № 5947/30.11.2009 г. 

1462-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС, по реда на чл. 50, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № ОСИСД14001184ВН-002ВН/13.03.2014 г., 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да проведе 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Топола“ № 36 и 
представляващ гараж № 2, разположен на първия етаж от седеметажна 
жилищна сграда, с идентификатор 10135.3513.329.1.11, с площ 20,39 кв.м. и 
1,9577 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, 
предмет на АОС № 5947/30.11.2009 г. за срок от 5 /пет/ години при стартова 
месечна наемна цена, определена съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от 
„Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”, в размер на 87,96 лв., без 
включен ДДС. 

1462-10-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № ОСИСД14001184ВН-002ВН/13.03.2014 г., 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 

и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически 
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или документ за 
самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 



2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 
условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.8. платежен документ за внесен депозит в размер на 105,55 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.9. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от  100  лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг с явно наддаване за 
отдаване под наем, като въз основа на резултатите от търга издаде заповед и 
сключи договор за наем със спечелилия участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
 
 
1463-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с раздел I, глава V от НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13023985ВН-
003ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на община 
Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
части от имот-частна общинска собственост, представляващ част от сграда 
със застроена площ 8,84 кв.м., за срок от 5 (пет) години при стартови 
месечни наемни цени, определена съгласно чл. 3 от „Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и 
вещи - общинска собственост“, както следва: 



№ Местоположение 
 на имота 

АОС Цена на 
конкурсна 
документац
ия в лева с 
ДДС 

Депозит 
в лева 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена без 
ДДС 

1. Сграда със 
застроена площ 8,84 
кв.м., разположен в 
с. Звездица, кв. 2, 
парц.: УПИ VI-311 

5706/ 
2009г. 

120.00 лв. 41.11 
лв. 

34,26 лв. 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически 
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или документ за 
самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

2.3.За юридически лица и еднолични търговци - декларации от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. Платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN 

3G36CECB97903362150000, при «Централна кооперативна банка»АД, клон 
Варна, BIC CECB3GSF на община Варна; 

2.8. Платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХII-я етаж в сградата на община Варна, в размер на 
120.00 лв. /сто и двадесет/ лева, платими по IBAN 
BG49CECB97908462150000, код за вид плащане 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на община Варна. 



Документите за участие в публичния търг да са в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
 
1464-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14007569ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с 
явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ 
УПИ ХІV /четиринадесет/ - общ., с площ 445,00 (четиристотин четиридесет 
и пет) кв. м., находящ се в община  Варна, с. Каменар при граници: УПИ № 
ХV-425 (петнадесет – четиристотин двадесет и пет), УПИ № ІІ (две) – общ., 
УПИ № ІІІ (три) – общ., УПИ № ХІІІ (тринадесет) – общ. улица в размер на 
11 585,00 (единадесет хиляди петстотин осемдесет и пет) лева, без ДДС при 
пазарна стойност на 1 кв.м. – 26,04 (двадесет и шест лева и четири 
стотинки) лева. 

1464-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14007569ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ХІV /четиринадесет/ - общ., с 
площ 445,00 (четиристотин четиридесет и пет) кв. м., находящ се в община 
Варна, с. Каменар при граници: УПИ № ХV-425 (петнадесет – четиристотин 
двадесет и пет), УПИ № ІІ (две) – общ., УПИ № ІІІ (три) – общ., УПИ № 
ХІІІ (тринадесет) – общ. улица. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5499/13.01.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 11 585,00 (единадесет хиляди петстотин осемдесет 
и пет) лева, без ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 1 
158,50 (хиляда сто петдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС. 



     Общински съвет – Варна утвърждава следните  
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

За участие в търга са необходими следните документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК(за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията)– съдебно удостоверение 
за актуалното правно състояние на заявителя(за юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за 
самоличност на физически лица(копие, заверено от участника); 

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а)не е обявен в несъстоятелност; 
б)не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в)не се намира в ликвидация. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
5. декларация, по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация, за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 158,50(хиляда 

сто петдесет и осем лева и петдесет стотинки)лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста)лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  

Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния търг, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация 

Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 



1465-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14007560ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-общ., кв. 59, 
с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв. м., находящ се в с. Каменар, 
община Варна, в размер на 15 040 (петнадесет хиляди и четиридесет) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 20,44 (двадесет лева и 
четиридесет и четири стотинки) лева, без включен ДДС. 

1465-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14007560ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-общ., кв. 59, 
с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м., находящ се в с. Каменар, 
община Варна, при граници на имота: УПИ Х-общ., УПИ ХІ-общ., УПИ 
ХII-общ., улица и УПИ XІV-общ. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5403/28.11.2008 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 15 040 (петнадесет хиляди и 
четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
20,44 (двадесет лева четиридесет и четири стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 1 
504 (хиляда петстотин и четири) лева без включен ДДС. 

 

 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически 
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за 
самоличност за физически  лица (копие заверено за вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името 
на заявителя, че : 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 



б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 504 (хиляда 

петстотин и четири) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 (двеста) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна.  

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 
 
1466-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД140009219ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от лицензиран  оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ УПИ II-общ., кв. 28, с площ 
542  м2, находящ се в с. Каменар, община Варна, в размер на 10 800 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 -19,93 лева, без включен 
ДДС. 



1466-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2014 г.” и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД140009219ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в с. Каменар, община Варна, кв.: 28, 
представляващ УПИ II-общ  с площ  542м2,  при граници:  УПИ  I /едно/-
общ, улица, УПИ III /три/-общ, УПИ XIV/ четиринадесет/-общ. УПИ XV-
425/петнадесет-четиристотин двадесет и пет/, УПИ XVI-424/шестнадесет-
четиристотин двадесет и четири/. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5283/29.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 10 800 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м.-1 080 лева без включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена в размер на 1 
080 лева, без включен ДДС. 

 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за едноличните търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания), съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически 
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или документ за 
самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци-декларации от името 
на заявителя, че; 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 080 лева, 

платими по IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 



2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200  лева., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 
 
1467-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14007565ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.73 с площ 210 м2, находящ се гр. Варна, ул. 
„Ген. Георги Попов”, кв. 14 в размер на 82 200 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2 – 393,30 лева, без ДДС. 

1467-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14007565ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ген. 
Георги Попов”, кв. 14, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.73 с площ 209 м2, при граници: ПИ 10135.2554.75, ПИ 
10135.2554.74, ПИ 10135.2554.26, ПИ 10135.2554.16. 



За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6488/20.06.2011 г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011 г., вх. 
регистър 13191. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 82 200 лева, без включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 8 
220 лева, без ДДС. 

 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 
удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически 
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или документ за 
самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името 
на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 220 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 150 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 



Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 

1468-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14007557ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се община Варна, с. Звездица, УПИ XIV – общ., кв. 1, 
предмет на акт за частна общинска собственост № 219/11.08.1997 г., 
представляващ УПИ XIV – общ., кв. 1 с площ 1 600 кв.м., заедно с масивна 
сграда със застроена площ 54 кв.м., състояща се от три помещения, в едно 
от които е монтиран казан за варене на ракия, изградена в Поземлен имот 
с площ 1 600 кв.м., в размер на 46 500,00 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2 – 29,06 лева, без ДДС.  

1468-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и в изпълнение на „Годишната 
програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2014 г.” и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14007557ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна – общинска 
собственост, находящ се община Варна, с. Звездица, УПИ XIV – общ., кв. 1, 
предмет на акт за частна общинска собственост № 219/11.08.1997 г., 
представляващ УПИ XIV – общ., кв. 1 с площ 1 600 кв.м., заедно с масивна 
сграда със застроена площ 54 кв.м., състояща се от три помещения, в едно 
от които е монтиран казан за варене на ракия, изградена в Поземлен имот 
с площ 1 600 кв.м., при граници: улица, пл. 251, парцел – ХIII, пл. 240, 
парцел – ХV. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 46 500,00 лева, без включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 4 
650,00 лева, без ДДС. 



 Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица.  

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически 
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или документ за 
самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 650,00 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 



1469-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
предл. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
19,04 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1030.302, с площ 
1690,41, с административен адрес гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик”, 
при граници на имота: ПИ 10135.1030.309, ПИ 10135.1030.305, ПИ 
10135.1030.301, ПИ 10135.1030.261, ПИ 10135.1030.303, ПИ 10135.1030.306, 
на Живко Димитров Русев и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14007562ВН/28.03.2014 г. Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на гореописания имот в размер на 4 950 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 – 259,98 лева, без ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7451/25.06.2013 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 1/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1470-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5510.309, с площ 474 кв.м., с административен адрес гр. Варна, кв. 
Галата, ул. „Емона” № 35, при граници на имота: ПИ 10135.5510.310, ПИ 
10135.5510.311, ПИ 10135.5510.308, ПИ 10135.5510.307, ПИ 10135.5510.305, 
ПИ 10135.5510.290 на наследниците на Кирил Георгиев Киров, а именно: 
Василка Василева Кирова – съпруга, Йорданка Кирилова Димова – дъщеря 
и Красимира Кирилова Кирова – дъщеря по квоти определени съгласно 
Закона за наследството и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ АУ071314ВН-009ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 24 600 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 – 51, 90 лева, без ДДС. 



За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7198/23.11.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 1/ 

 
 
 
 
 
 
 
1471-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, предл. 2 по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ 
земя 10 кв. м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.140, идентичен с УПИ I-обществено обслужване, квартал 3, 
целия с площ 1 217.52 кв. м., находящ се в  гр. Варна, район „Младост” – 
ЗПЗ № 40, търговски комплекс „Орехчето”, магазин № 39, СОС 
10135.3512.140.5.4, по плана на ІІ м.р., при граници: ПИ 10135.3512.141 и 
ПИ 10135.3512.137 на Величка Неделчева Иванова и предложение на кмета 
на община Варна с изх. № АУ011654ВН-011ВН/28.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител на 
имоти, с която е определена пазарната стойност на гореописания имот в 
размер на 2 170 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв. м. 
възлизаща на 217 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7449/24.06.2013 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 1/ 

 
 
 
 
 
 



1472-10. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
ЗАО1541/16.01.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от независим оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, представляваща 
65 м2 ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2359 целия с 
площ 265 м2, с административен адрес гр. Варна, ул. „Мир“ № 79-а, в 
размер на 3 920 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
м2, възлизаща на 60,31 лева. 

1472-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ЗАО1541/16.01.2014 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна, и 
Младен Онник Крисов, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Мир“ № 79-а, 
представляващ 65 м2 ид. части от ПИ 10135.2552.2359 целия с площ 265 м2, 
при граници на имота: ПИ 10135.2552.3927, ПИ 10135.2555.235, ПИ 
10135.2552.2356. ПИ 10135.2552.2187 на съсобственика Младен Онник 
Крисов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7410/24.04.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 3 920 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването не всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 
 
 
 
1473-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО17218/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляващ 315 (триста и петнадесет) м2 ид. части от ПИ 10135.3506.616 
идентичен с УПИ ІV-616 целия с площ 648 (шестстотин четиридесет и осем) 
м2, с административен адрес, гр. Варна, со „Пчелина”, в размер на 21 600 



(двадесет и една хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на 68,57 лева. 

1473-10-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ЗАО17218/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна, и 
от друга страна Агоп Харатюн Салабашян, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, со „Пчелина”, 
представляващ 315 (триста и петнадесет) м2 ид. части от ПИ 10135.3506.616 
идентичен с УПИ ІV-616 целия с площ 648 (шестстотин четиридесет и осем) 
м2, при граници на имота: ПИ 10135.3506.1105; ПИ 10135.3506.1578; ПИ 
10135.3506.783; ПИ 10135.3506.1079 на съсобственика Агоп Харатюн 
Салабашян. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7540/08.10.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 21 600 (двадесет и една хиляди и шестстотин) лева, без включен 
ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 
 
 
1474-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД12010468ВН-010ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляваща 244 м2 ид. части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.75 целия с площ 304 м2, с административен адрес, гр. Варна, ул. 
„Мечтание”, в размер на 61 730 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 252,99  лева. 

1474-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД12010468ВН-010ВН/28.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от 
една страна, и от друга страна „ЛЕЧЕВ 85” ООД ЕИК 103564812, със 



седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Чайка” 13, вх. Г, ет. 3, ап. 
30, представлявано от Тодор Славов Лечев, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул.”Мечтание” 
представляващ 244 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.75  целия с площ 304 м2, при граници на имота: при граници на 
имота: ПИ с идентификатор 10135.3512.76, ПИ с идентификатор 
10135.3512.80, ПИ с идентификатор 10135.3512.68, ПИ с идентификатор 
10135.3512.42 на съсобственика „ЛЕЧЕВ 85” ООД ЕИК 103564812, със 
седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Чайка” 13, вх. Г, ет. 3, ап. 
30, представлявано от Тодор Славов Лечев 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6770/06.02.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 61 730 лева, без включен ДДС 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 
 
 
1475-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ022699ВН-015ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община 
Варна, представляващ 87 м2 ид. части от ПИ 10135.2563.435 идентичен с 
УПИ ХLVІІІ-435 целия с площ 687 м2, с административен адрес, гр. Варна, 
ул. „д-р Кирил Йорданов” № 39, в размер 16 620 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на 191,03 лева. 

1475-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ022699ВН-015ВН/28.03.2014 г., Общински съвет 
– Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една 
страна, и от друга страна „ХОУМ ВАРНА” ЕООД, вписано в Търговския 
регистър при агенцията по вписванията с ЕИК: 202064427, със седалище и 
адрес на управление: гр. Варна, ул. „Поп Харитон” 5, представлявано от 
Красимир Иванов Стоилов, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Д-р Кирил Йорданов” 



№ 39, представляващ 87 м2 ид. части от ПИ 10135.2563.435 идентичен с 
УПИ ХLVІІІ-435 целия с площ 687 м2, при граници на имота: ПИ 
10135.2563.1781, ПИ 10135.2563.244, ПИ 10135.2563.436, ПИ 
10135.2563.243 на съсобственика „ХОУМ ВАРНА” ЕООД, ЕИК  202064427 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7553/25.10.2013 г., вписан в Служба по вписвания на 
25.10.2013 г., вх. рег. 24287, акт № 68, LХV, дело 13507 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 16 620 лева, без включен ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 

 
1476-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по на предложение на кмета на община Варна 
с изх. № ЗОА2278/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляваща 11 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 
10135.2517.2786 целия с площ 611 м2, с административен адрес, гр. Варна, 
кв. ”Виница”, со „Манастирски рид”, в размер на 750 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на 68,18 лева. 

1476-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по на предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ЗОА2278/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна, и 
от друга страна Светлана Андреева Андреева, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, кв. „Виница”, 
со „Манастирски рид” представляващ 11 м2 ид. части от Поземлен имот с 
идентификатор 10135.2517.2786 целия с площ 611 м2, при граници на имота: 
ПИ с идентификатор 10135.2517.2787, ПИ с идентификатор 
10135.2517.2043, ПИ с идентификатор 10135.2517.2877, ПИ с 
идентификатор 10135.2517.9640, ПИ с идентификатор 10135.2517.1963  на 
съсобственика Светлана Андреева Андреева. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7209/22.11.2012 г. 



Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 750 лева, без включен ДДС 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 
1477-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх.№ АУ 085224ВН-020ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна от 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово”, землище кв. 
„Галата”, со „Ракитника”, представляващ земя с площ 344 кв. м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2323, целия с площ  
831 кв. м., в размер на 14 700 лева без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 кв. м. възлизаща на 42,73 лева без включен ДДС.  

1477-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ085224ВН-020ВН/28.03.2014 г., Общински съвет 
– Варна, реши да се прекрати съсобствеността между община Варна от една 
страна, и от друга страна Маргарита Иванова Бояджиева, чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район 
„Аспарухово”, землище кв. „Галата”, со „Ракитника”, представляващ 
земя с площ 344 кв. м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.5426.2323, целия с площ 831 кв. м., при граници на целия имот: ПИ 
10135.5426.123, ПИ 10135.5426.122, ПИ 10135.5426.121, ПИ 
10135.5426.9507 и ПИ 10135.5426.2324.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 7329/ 
14.02.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за 
сумата от 14 700 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 42,73 лева без включен ДДС, на съсобственика Маргарита 
Иванова Бояджиева. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 



1478-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ006410ВН-012ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма”, представляваща земя с площ 
229,00 (двеста двадесет и девет) кв.м. ид.част – частна общинска 
собственост по АОС № 6994/25.06.2012 г. от ПИ № 10135.2510.1522 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.хиляда петстотин 
двадесет и две), целия с площ 839,00 (осемстотин тридесет и девет) кв.м., 
при граници на имота: ПИ 10135.2060.157, ПИ 10135.2060.256, ПИ 
10135.2510.1521, ПИ 10135.2510.643, ПИ 10135.2510.9062, ПИ 
10135.2510.634, ПИ 10135.2510.633 с адрес: гр. Варна, со „Добрева чешма“ 
в размер на 5 810,00 (пет хиляди осемстотин и десет)лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1,00 (един) кв.м. – 25,38 (двадесет и пет лева и 
тридесет и осем стотинки) лева, без включен ДДС. 

1478-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27, т. 2 и чл.28 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № АУ006410ВН-012ВН/28.03.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община 
Варна, от една страна, и от друга страна, Стоян Николов Кожухаров, чрез 
продажба на земя с площ 229,00 (двеста двадесет и девет) кв.м. ид.част – 
частна общинска собственост по АОС № 6994/25.06.2012 г. от ПИ 
№10135.2510.1522 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.хиляда петстотин двадесет и две), целия с площ 839,00 (осемстотин 
тридесет и девет) кв. м., при граници на имота: ПИ 10135.2060.157, ПИ 
10135.2060.256, ПИ 10135.2510.1521, ПИ 10135.2510.643, ПИ 
10135.2510.9062, ПИ 10135.2510.634, ПИ 10135.2510.633, с адрес: гр. Варна, 
со “Добрева чешма“, по одобрената по горе пазарна оценка. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 
 
 
1479-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО5030/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 



оценка, изготвена от независим експерт – оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна от 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово”, землище 
кв. Галата, со „Зеленика”, представляваща земя с площ 209 кв. м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.5545.4005, целия с площ 1 
209 кв. м., в размер на 10 534 лева без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 кв. м. възлизаща на 50,40 лева, без включен ДДС.  

1479-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ЗАО5030/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна, 
реши да се прекрати съсобствеността между община Варна от една страна, и 
от друга страна Михаил Иванов Тонев, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово”, 
землище кв. Галата, со „Зеленика”, представляваща земя с площ 209 кв. м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5545.4005, целия с 
площ 1 209 кв. м., при граници на целия имот: ПИ 10135.5545.9503, ПИ 
10135.5545.4006, ПИ 10135.5545.170, ПИ 10135.5545.9502 и ПИ 
10135.5545.173.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7475/26.06.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за 
сумата от 10 534 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 50,40 лева, без включен ДДС, на съсобственика Михаил 
Иванов Тонев. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 

 

 

 

1480-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и по предложение на доц. Христо Бозов – вр.и.д. кмет на община 
Варна с изх. № РД13010660ВН/25.04.2013 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2013 г.”, приета с Решение № 813-7 по Протокол 
№ 14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна, актуализирана с решения № 
№ 1251-7/26/13,14.12.2013 г. и 1317-7/27/13.01.2014 г., както следва: Към 
точка 2.4. Основни цели, принципи и приоритети за придобиване, 



управление и разпореждане с жилищни имоти – общинска собственост – 
продажба на общински жилища по райони, съгласно приложение № 1 към 
настоящото решение.  

1480-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 и 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, 
ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ РД13010660ВН/25.04.2013 г., Общински  съвет – Варна променя 
предназначението на жилища от фонд ”Настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди“  във фонд ”Жилища за 
продажба”, и взема решение за продажба на общински жилища на лицата, 
съгласно приложение № 2 към настоящото решение. 

1480-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
възлага на кмета на община Варна в срок от 6/шест/ месеца от вземане на 
горното решение да информира Общински съвет – Варна за извършените 
продажби.    

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 0, въздържали се – 16, отсъстват – 2/ 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1481-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с  чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14010035ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно управление на ОП „Общински паркинги и 
синя зона“, представлявано от Младен Маринов Иванов – управител, върху 
имот публична – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“, представляващ УПИ II- „за подземен паркинг-гараж“, с площ 3 650 
кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“, при граници на 
имота: ул. „Братя Миладинови“, УПИ I „ за административна сграда на община Варна“, ул. 
„Марин Дринов“, предмет на АПОС № 4981/14.05.2008 г., вписан н Служба 
вписвания на 23.05.2008 г., вх. Регистър № 13838, том.XLIII, дело 10613. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОП „Общински паркинги 
и синя зона“ за срок от 5 /пет/ години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за гореописания недвижим имот в полза на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 24, против – 5, въздържали се – 15, отсъстват – 4/ 
Решението не се приема. 
 



1482-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 
23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема следното Обръщение: 

„Една година измина от протестите на гражданите на Варна и 
трагичните събития, свързани със самозапалването на Пламен Горанов. 
Оттогава досега, в общественото пространство се дискутираха много идеи 
за почитане паметта на Горанов. До този момент нито една от тях не се 
осъществи. Освен грамадата от камъни пред стълбите на общината, там има 
разпъната и палатка с плакати, които вече са изгубили смисъл, тъй като 
идеите им са реализирани.  

Известно е, че Варна е кандидат за Европейска столица на културата 
през 2019 година, както и за Европейска младежка столица през 2017 
година. Утре се открива и престижната Международна регата  „Tall Ships“, 
започна вече и туристическия сезон. 

Смятаме, че е крайно време, пространството пред общината да бъде 
освободено, а до стълбите да бъде поставен паметен знак с името на Пламен 
Горанов. По този начин, ще бъде изпълнено желанието на протестиращите, 
събитията да не бъдат забравени, а пространството пред сградата на 
общината да придобие естетически вид. 

Готови сме да подкрепим конкретната Ви заповед по този повод, 
както и решение за поставяне на знака.  

Във връзка с гореизложеното и на горните основания, Общински 
съвет – Варна приема обръщение към кмета на община Варна да изпълни 
задължението си за осигуряване на обществения ред, във връзка с 
незаконосъобразното разполагане на преместваеми обекти, а именно 
палатка и грамада пред община Варна, като предприеме действия по 
премахването им.“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Младежки дейности и спорт” относно: 

(1) – приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортни 
клубове, община Варна. 

(2) – приемане на Наредба за финансово подпомагане на проявите 
по Програма „Спорт“ и Програма „Социален туризъм“ на община 
Варна. 

(3) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 
организации и неформални младежки групи по Програма „Младежки 
дейности“ на община Варна. 
 

 Докл.: Благомира Александрова – Председател на ПК „МДС“ 
       
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1483-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, 

ал. 1 от ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14006979ВН/24.03.2014г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
финансово подпомагане на спортни клубове при община Варна, 
съгласно приложение № 1 към настоящото  решение, като отменя 
Инструкция за финансово подпомагане на спортни клубове, приета с 
решение № 263-4/6/28.03.2012 г. на Общински съвет – Варна, изм. и доп. с 
решение № 821-10/14/19.12.2012 г. и решение № 860-11/15/20.02.2013 г. на 
Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 

 
 



1484-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, 
ал. 1 от ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14006979ВН/24.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
финансово подпомагане на проявите по Програма „Спорт“ и Програма 
„Социален туризъм“ на община Варна, съгласно приложение № 2 към 
настоящото решение, като отменя Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени в 
календара на община Варна, приета с решение № 261-4/6/28.03.2012 г. на 
Общински съвет – Варна, изм. и доп. с решение № 821-10/14/19.12.2012 г. 
на Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
 
 
 
1485-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14007572ВН/28.03.2014 
г., Общински съвет – Варна приема изменения и допълнения на Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, 
реализирани от неправителствени организации и неформални 
младежки групи по Програма „Младежки дейности“ на община Варна, в 
следния смисъл: 

Чл. 7, т. 2. на стойност до 8 000 лв. за организации; 
Чл. 7, т. 3. на стойност до 2 000 лв. за неформални младежки групи; 
Чл. 9, ал. 1, т. 2. заверено от организацията копие от удостоверение за 

актуалното състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на 
внасяне на проекта за разглеждане; 

Чл. 12, ал. 2. Липсващи документи, не повече от два, могат да бъдат 
допълнени в 10-дневен срок, считан от датата на крайния срок за 
кандидатстване. При неспазване на този срок проектното предложение не 
подлежи на разглеждане. 

Чл. 14, ал. 2. Експертната комисия е в състав от 9 души и се състои от 
председател и 8 члена, от които двама членове от ПК „Младежки дейности 
и спорт“, двама представители от Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт“, двама финансисти, един юрист и до двама външни 
експерти, посочени в заповедта на кмета на община Варна. 

Чл. 14, ал. 4. Експертната комисия заседава, ако присъстват 
председателят и поне четирима от членовете и взема решения с обикновено 
мнозинство. 



Чл. 24, ал. 2. /нова/ В случай че бенефициентът е неформална 
младежка група, връщането на средствата съгласно предходната алинея се 
дължи солидарно от членовете на групата. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” относно: 

(1) – изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 
 

  Докл.: Аврам Тодоров  – Председател на ВрК 
„ИППОДОСНКВОА“ 

       
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1486-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Аврам Тодоров – представител на ПП „БСП“ и г-н 
Тодор Балабанов – представител на ПП „ГЕРБ“ с № 
ОС14000450ВН/08.04.2014 г., Общински съвет – Варна изменя 
Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

Чл. 71, ал. 1 се променя и придобива следния вид:  
Общинският съветник при изпълнение на задълженията си, 

определени в чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА  
получава месечно възнаграждение от 60% от брутната заплата на 
Председателя на Общинския съвет за съответния месец. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 20, против – 1, въздържали се – 15, отсъстват – 12/ 
Решението не се приема. 



1487-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Аврам Тодоров – представител на ПП „БСП“ и г-н 
Тодор Балабанов – представител на ПП „ГЕРБ“ с № 
ОС14000450ВН/08.04.2014 г., Общински съвет – Варна изменя 
Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

Чл. 72, ал. 5 се променя и придобива следния вид: 
За присъствие в заседание на Общинския съвет се счита, ако 

общинския съветник е участвал във вземане на над 80 на сто от решенията 
по дневния ред. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 
 
 
1488-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Аврам Тодоров – представител на ПП „БСП“ и г-н 
Тодор Балабанов – представител на ПП „ГЕРБ“ с № 
ОС14000450ВН/08.04.2014 г., Общински съвет – Варна изменя 
Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

Чл. 72, ал. 6 се променя и придобива следния вид: 
За уважителни причини се приемат документи издадени по 

надлежния ред и утвърдени от Председателя на Общинския съвет. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
 
1489-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Аврам Тодоров – представител на ПП „БСП“ и г-н 
Тодор Балабанов – представител на ПП „ГЕРБ“ с № 
ОС14000450ВН/08.04.2014 г., Общински съвет – Варна изменя 
Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 



Чл. 72, ал. 8 се променя и придобива следния вид: 
Участието в постоянните и временни комисии се удостоверява от 

техните председатели, чрез заверяване на присъствен списък от 
проведеното заседание. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 6/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 30 
от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 

по точка  тринадесета от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Избор на състав на работната група, създадена с 
решение № 1401-6/29/12.03.2014 г. на Общински съвет – Варна. 

 
                 Докл.: И. Луков – Председател на ОбС 

          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1490-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА чл. 30, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна изменя свое решение № 
1401-6/29/12.03.2014 г., в частта относно състава на Работната група, който 
става от 11 члена на 12 члена.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  29, против – 0, въздържали се – 15, отсъстват – 4/ 

 

 

 

1491-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Иван Луков – Председател на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна избира състав на работната група, създадена с 
решение № 1401-6/29/12.03.2014 г. и променена с решение № 1490-
13/30/28,29.04.2014 г., както следва: 

– Огнян Василев Къчев – общински съветник; 
– Андрей Николаев Василев – общински съветник; 
– Тодор Иванов Мутафов – общински съветник; 
– Юлияна Атанасова Боева – общински съветник; 
– Валентина Вичева Софрониева – общински съветник; 



– Благомира Здравкова Александрова – общински съветник – 
Председател на ПК „Младежки дейности и спорт; 

– Кристияна Любенова Генчева – представител на дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт“; 

– Детелина Желязкова Желязкова – спортен деятел; 
– Иван Стефанов Иванов – зам.-председател на ОСК „Спартак“; 
– Мартин Светлозаров Байчев – общински съветник; 
– Марица Димитрова Гърдева – общински съветник; 
– Марина Петрова Панайотова-Крапетян – общински съветник. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършените разходи от 
председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото 
събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.   
 

                 Докл.: И. Луков – Председател на ОбС 
          
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1492-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 
4 от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писмо изх. № 
РД14008895ВН/11.04.2014 год. от Иван Портних – кмет на община Варна с 
приложен отчет, Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените 
разходи от председателя на Общински съвет – Варна за командировки в 
страната за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 год. в размер на 434,55 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна 
в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация 
– Варна” ООД да участва в заседанията на Общото събрание на 
съдружниците, насрочени за 13.05.2014 г.  

 
                 Докл.: И. Луков – Председател на ОбС 

         
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1493-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
писмо вх. № РД14009116ВН/15.04.14 г. от Валентин Вълканов – управител 
на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – гр. Варна, Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на съдружника община Варна – 
общинския съветник Николай Лалев Дочев, да участва в Общото събрание 
на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – гр. 
Варна, което ще се проведе на 13.05.2014 г. от 10:00 часа, и да гласува по 
посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Отчет на Управителя на 
Дружеството през 2013г.” -  Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния 
финансов отчет на Дружеството за 2013г.” - Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределяне на печалбата на 
Дружеството за 2013г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 



 
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 

на Управителя на Дружеството за 2013г.” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2014г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на членовете на 
одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата им.” - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на община Варна. 

  
ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нови членове на 

одитния комитет на Дружеството.” - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община 
Варна. 

1493-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – гр. 
Варна, представителят на съдружника община Варна общинския съветник 
Николай Лалев Дочев, на следващото заседание на Общинския съвет – 
Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за 
сведение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 2/ 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Отчет и упълномощаване на представителя на 
акционера община Варна – общинския съветник Валентин Петров Станев, 
да участва в Общото събрание на акционерите на „СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС „СПАРТАК”АД. 

 
  Докл.: Иван Луков – Председателстващ ОбС 

   
    

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1494-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № РД14006736ВН/21.03.2014 г. от Съветът на директорите на 
СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на акционера община Варна – общинския 
съветник Валентин Петров Станев, да участва в извънредно Общо събрание 
на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, което ще се 
проведе на 22.05.2014 г. от 10:00 часа и да гласува по посочената в 
предварително обявения дневен ред първа и единствена точка, като има 
следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  ”Промени в състава на Съвета 
на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД. 
Освобождаване на Христо Николов Фурчев, като член на Съвета на 
директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД и в частност от 
длъжността Изпълнителен директор и освобождаването на г-н Фурчев от 
отговорност за дейността му по управление на Дружеството до настоящия 
момент.  Приемане на Боян Василев Колев, за нов член на Съвета на 
директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД и за нов 
Изпълнителен директор от състава на Съвета на директорите на същото 
дружество. Овластяване на новоизбрания изпълнителен директор да 



управлява и представлява „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД пред 
трети лица” Проект за решение: „ОС на акционерите приема следните 
промени в състава на Съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
„СПАРТАК” АД, а именно: Освобождава Христо Николов Фурчев, като 
член на Съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” 
АД и в частност от длъжността Изпълнителен директор и освобождава 
същия от отговорност за дейността му по управление на Дружеството до 
настоящия момент.  Избира Боян Василев Колев, за нов член на Съвета на 
директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД и за нов 
Изпълнителен директор от състава на Съвета на директорите на същото 
дружество. Овластява новоизбрания изпълнителен директор да управлява и 
представлява „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 
              1494-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, представителят 
на акционера община Варна общинския съветник Валентин Петров Станев, 
на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание за сведения. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет – 
Варна. 

 
Докл.: И. Луков – Председател на ОбС 

         
 
 Общински съвет – Варна прие следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1495-17. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет – 
Варна Добромир Йорданов Джиков. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 13, против – 2, въздържали се – 25, отсъстват – 8/ 
Решението не се приема. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  осемнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Промени в общата структура на общинската 
администрация на община Варна.  

  
   Докл.: Станислав Иванов – Председател на ВрК „СОА“ 

        
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1496-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14010033ВН/25.04.2014 
г., Общински съвет – Варна одобрява промени в общата численост и 
структура на общинската администрация на община Варна, считано от 
влизане в сила на решението на Общински съвет – Варна, както следва: 

– Увеличава общата численост на общинската администрация с 1 
щатна бройка за длъжността заместник кмет. 

Разходите за фонд работна заплата и осигуровки на увеличения 
персонал са в рамките на приетия и одобрен бюджет за 2014 г. на дейност 
122 „Общинска администрация“. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  31, против – 6, въздържали се – 6, отсъстват – 5/ 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

от заседание, проведено на 28,29.04.2014 г. 
по точка  деветнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО:  Промени в състава на ПК и ВрК  към Общински съвет – 
Варна. 

 

  Докл.: Иван Луков– Председател на ОбС 
        
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1497-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на “Опазване и 
възпроизводство на околната среда”, Вр.К “Структури и общинска 
администрация” и Вр.К “Изработване проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаймодеиствието му с общинската администрация” общинският съветник 
Тодор Иванов Мутафов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  38, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1498-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Собственост и 
стопанство”, ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“ общинският 
съветник Огнян Василев Къчев. 

1498-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 



Общински съвет – Варна решава общинският съветник Огнян Василев 
Къчев да бъде член на ПК “Обществен ред и сигурност“ и ПК 
“Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1499-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” общинският съветник Андрей 
Николаев Василев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1500-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” общинският съветник Светлана 
Иванова Такева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1501-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Наука и 
образование” общинският съветник Марица Димитрова Гърдева. 

1501-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Марица Димитрова 



Гърдева да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт“ и ВрК “Борба с 
корупцията и корупционните практики”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
1502-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Култура и 
духовно развитие” общинският съветник Николай Красимиров Георгиев. 

1502-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Николай 
Красимиров Георгиев да бъде член на ПК “Транспорт“. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1503-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК “Структури и 
общинска администрация“ общинският съветник Снежана Николова 
Донева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
1504-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК “Изработване 
проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 



ВрК “Структури и общинска администрация“ общинският съветник 
Валентина Вичева Софрониева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1505-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК “Изработване 
проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
ВрК “Структури и общинска администрация“ общинският съветник 
Владимир Велчев Тонев. 

1505-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Владимир Велчев 
Тонев да бъде член на ВрК “Борба с корупцията и корупционните 
практики”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1506-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Антон Христов 
Апостолов да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”, ПК 
„Здравеопазване“ и ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
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